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Thống kê Thị trường 04/02
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

929.09 (+0.95)

102.57 (+1.26)

KLGD khớp lệnh

171,707,930

29,833,323

GTGD khớp lệnh

3,281,446,740

292,158,060

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-11,956,720

-2,062,890

GT mua/bán ròng

-232,504,450

-24,905,297

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

14,852,770

SHB

7,888,000

MBB

9,461,800

PVS

3,161,700

DLG

8,577,330

NVB

2,409,800

HPG

8,086,090

ACB

2,395,300

LDG

5,745,580

PVX

2,268,200

- Dịch Corona đến sáng 5/2: đã có 492 người chết (2
người ngoài TQ), 23,649 người nhiễm bệnh, 757
người được xuất viện. Việt Nam có 10 người nhiễm.
Quảng Ninh bắt đầu xây bệnh viện dã chiến thứ 2.
- Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản T1 ước đạt 3 tỷ
USD, giảm 16% so với cùng kỳ.
- Kim ngạch XNK với TQ trong T1 đạt 8.29 tỷ USD,
giảm mạnh 11.8% so cùng kỳ 2018.
- Mỹ: bầu cử tổng thống 2020 đã bắt đầu, các bang
đã tiến hành bầu cử sơ bộ.
- AAA: LNST 2019 đạt 502 tỷ, gấp 2.4 lần cùng kỳ;
VCS: 24/2 chốt quyền cổ tức TM 20%; LDG: sẽ trả
cổ tức TM 5-7%; DPM: LNST Q4 đạt 248 tỷ, tăng
73% cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên hồi phục nhẹ trở lại +0.95 điểm lên 929.09 điểm. Thanh khoản đạt 171 triệu cổ
phiếu, giảm khá nhiều so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao. Khối ngoại có phiên bán
ròng mạnh hơn 232 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VNM, VIC và DXG.
- Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như chứng khoán toàn cầu có phần bình ổn trở lại sau 3 ngày
hoảng loạn vì diễn biến dịch bệnh Corona. Tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn cũng đã có sự trấn tĩnh trở lại,
cung cầu trong phiên giao dịch hôm qua đã trở nên cân bằng hơn do đó không còn hiện tượng bán tháo
cổ phiếu. Diễn biến chủ đạo trong suốt phiên giao dịch là sự giằng co, rung lắc mạnh trong biên độ khá
rộng với sự tích cực mang tính chất dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Ngân hàng trong đó nổi bật là các mã
như CTG, VCB, BID.. Đà hồi phục nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trong phiên giao dịch hôm nay
tuy nhiên sự phân hóa vẫn diễn ra rất mạnh do những ảnh hưởng của dịch bệnh tác động lên các ngành
nghề là rất khác biệt. Sự hồi phục này là không bất ngờ do TT đã trải qua liên tiếp 3 phiên rơi vào trạng
thái quá bán, do vậy trong ngắn hạn chúng tôi đánh giá diễn biến thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn trong giai đoạn này. Với
nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao tiếp tục canh giảm tỷ trọng tại vùng kháng cự gần nhất
tại 945-950 điểm.

Những quan điểm phân tích trên hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo các dữ liệu tại thời điểm công bố, NĐT cần cân nhắc kỹ
trước khi sử dụng. SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với việc sử dụng thông tin và phân tích trong báo cáo.
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